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Naplnění zadání práce 
 

Zdůvodnění:  

Studentka zcela naplnila zadání práce v restaurátorském zásahu, v restaurátorské 

dokumentaci i v rozšířené kapitole.  
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Odborná úroveň práce  
 

Zdůvodnění:  

Restaurátorské postupy v terénu byly voleny po pečlivé přípravě a na základě provedených 

zkoušek. Studentka pracuje precizně, zručně a svižně, v problematice se orientuje, v případě 

potřeby jednotlivé kroky konzultuje. Celková úroveň praktické práce je výborná.  

Restaurátorská dokumentace obsahuje všechny nezbytné kapitoly. Stavba textu je logická, 

formulace jasné a přesné. Fotodokumentace je odpovídající.  

V rámci rozšířené kapitoly provedla studentka dostatečně obsáhlé bádání v databázích i v 

literatuře. U vstupního portálu, který není zcela čitelný podle fragmentů mohlo být navrženo 

více variant hypotetické rekonstrukce. Vyhodnocení je provedeno na odpovídající odborné 

úrovni. 
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Metodická úroveň práce, kvalita práce s literaturou a prameny 

https://email.seznam.cz/#compose?to=lavicka.roman%40npu.cz


 

Zdůvodnění:  

Použité metody testování i postupy prací jsou jasně popsané a odpovídají realizaci na místě.  

Studentka pracuje s dostatečnou škálou literatury a pramenů, a to jak v samotné 

dokumentaci, tak i v její rozšířené kapitole. 
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Formální úprava bakalářské práce a její jazyková úroveň 
 

Zdůvodnění:  

Formální úprava práce je v pořádku. Literatura je citována správně, text je srozumitelný. 

Užívaná terminologie a úroveň odborného jazyka je odpovídající.  
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Další připomínky/dotazy  
 

 

 

 
Závěrečné hodnocení vedoucího práce 
 

Zdůvodnění:  

V terénu studentka pracuje zodpovědně, samostatně, svižně a se zaujetím, odvedená 

praktická práce je na vysoké úrovni. Restaurátorská dokumentace i rozšířená kapitola je 

srozumitelná, obsahově vyvážená, logická.  

Práci v terénu hodnotím výborně, práci na dokumentaci hodnotím výborně, práci na 

rozšířené kapitole hodnotím výborně. Celkově navrhuji Zuzaně Vránové hodnocení výborně. 
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Pro hodnocení použijte následující stupně  

A B C D E F 

výborně výborně mínus velmi dobře velmi dobře 
mínus 

dobře Nevyhověl 
(nelze 
doporučit 
k obhajobě) 

 

V………………………………   Datum:……………………………            Podpis vedoucího:………………………….. 


